
ANEXA 1

119,535,722.00 65,035,722.00 - în RON - 

Nr.
crt.

cereri
Denumire județ

Denumire 
unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială

Nr. 
Registru 

cereri 
adresate 

CAÎL

Nr. înregistrare 
cerere la

MFP-DGTDP / 
completări

Dată 
înregistrare 

cerere la MFP-
DGTDP

Destinație împrumut
Valoare maximă 

împrumut, cf. 
Cerere

Perioada de 
rambursare 

(în ani)

Sumă anuală 
minimă, cf. 
art.5 din HG 
nr.234/2015

Propunere 
valoare 
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119,535,722.00 x x 119,535,722.00 x x

54,500,000.00 x x 54,500,000.00 x x

64,650,722.00 x x 64,650,722.00 x x

0.00 x x 0.00 x x

385,000.00 x x 385,000.00 x x

1 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA JOSENII 
BÎRGĂULUI 3404 547,505 03/11/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Modernizarea infrastructurii rutiere 
forestiere în comuna Josenii Bîrgăului , 
județul Bistrița-Năsăud”
2.„Centrul de informare turistică și 
proximități: Dezvoltare și marketing 
turistic”
3.„Amenajare loc de picnic”
4.„Dotarea Ansamblului folcloric local 
pentru promovarea culturii tradi ționale 
în localitatea Josenii Bîrgăului”

2,037,045.00 10 exceptat 2,037,045.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 287,019.97

2 HUNEDOARA COMUNA ȘOIMUȘ 3406 547.826
548.196

09.11.2015
18.11.2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Modernizare uliță în localitatea 
Bălata, comuna Șoimuș, desprinsă din 
DJ 761, la număr de casă 14 și 
reabilitarea cămin cultural sat 
Sulighete, comuna Șoimuș”
2.„Achiziție utilaj specializat”

713,677.00 5 exceptat 713,677.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 170,785.52

3 CĂLĂRAȘI COMUNA INDEPENDENȚA 3408 547,829 09/11/2015

prefinanțare proiect FEN 
„Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport în zona transfrontalieră 
Călărași – Silistra prin reabilitarea 
drumurilor din comuna Independen ța 
și municipalitatea Silistra”

7,000,000.00 15 exceptat 7,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 756,692.89

4 VÂLCEA COMUNA GALICEA 3410 547.982
548.393

12.11.2015
23.11.2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național (AFM): „Alimentare cu apă a 
satelor Galicea, Teiu, Valea Râului și 
Ostroveni și canalizarea satelor Galicea 
și Ostroveni”

385,000.00 10 676,379.00 385,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.d) 54,246.52

- finanțare corecții financiare aplicate proiectelor FEN

- cofinanțare proiecte finanțate din programe naționale

CERERI AUTORIZARE CONTRACTARE ÎMPRUMUTURI ÎN BAZA OUG NR. 46 /2015

TOTAL GENERAL, din care:

- finanțare cheltuieli curente și de capital pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece

- prefinanțare/cofinanțare proiecte FEN, inclusiv cheltuieli neeligibile
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5 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 3411 547,984 12/11/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (cheltuieli materiale – alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii)

4,500,000.00 20 705,633.00 4,500,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 412,642.80

6 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA SPERMEZEU 3412 548,035 13/11/2015

prefinanțare proiect FEN „Infrastructura 
de prevenire și de protecție împotriva 
inundațiilor din comuna Spermezeu, 
jud. Bistri ța-Năsăud”

2,400,000.00 10 exceptat 2,400,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 338,160.34

7 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 3413 548,039 13/11/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (subvenție energie 
termică neachitată aprilire-septembrie 
2015, subvenție estimată octombrie, 
noiembrie, decembrie 2015 și ianuarie 
2016)

25,000,000.00 20 34,775,145.00 25,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 2,292,460.10

8 CĂLĂRAȘI COMUNA DICHISENI 3418 548,095 16/11/2015

prefinanțare proiect FEN 
„Consolidarea, reabilitarea și 
extinderea Școlii cu clasele I-VIII 
(clădirea B/Coslogeni) localitatea 
Dichiseni, jud. Călărași”

3,500,000.00 15 exceptat 3,500,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 378,346.39

9 CĂLĂRAȘI COMUNA ȘTEFAN CEL 
MARE 3419 548,096 16/11/2015

prefinanțare proiect FEN „Extindere și 
modernizare Școală cu clasele I-VIII din 
comuna Ștefan cel Mare, jud. Călărași”

1,000,000.00 10 exceptat 1,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 140,900.09

10 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 3420 548,097 16/11/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (subvenție pentru 
acoperirea diferențelor de preț la 
energia termică furnizată popula ției 
prin sistem centralizat și prețul local al 
energiei termice facturată popula ției; 
pierderile induse de prestarea 
serviciilor publice de produc ție, 
transport, distribu ție și furnizare a 
energiei termice pentru popula ție în 
sistem centralizat)

20,000,000.00 20 39,981,891.00 20,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 1,833,968.04

11 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 3423 548,195 18/11/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (subvenții pentru 
acoperirea diferențelor de preț și tarif la 
energia termică, acordate în avans 
conform prevederilor OG nr. 36/2006)

5,000,000.00 5 17,592,536.00 5,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 1,196,518.02

12 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘUL BECLEAN 3427 548,428 24/11/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Edificare și construire 
campus școlar”

6,000,000.00 10 exceptat 6,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 845,400.84
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13 VRANCEA JUDEȚUL VRANCEA 3428 548,516 25/11/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Sistemul de management integrat al 
deșeurilor solide în județâul Vrancea”
2.„Amenajarea ariei naturale de interes 
local Crâng Petrești și îmbunătățirea 
infrastructurii de acces”
3.„Înființare și dotare baze de 
salvamont S+P+E în comuna Nistorești 
și în comuna Păulești și reabilitare 
bază salvamont Vila Rucăr din Soveja, 
județul Vrancea”

42,000,000.00 10 exceptat 42,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 5,917,805.84

3 / 3


